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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

جست و جوی  10ساله برای یافتن قاتل بی فایده بود

تصادف مرگبار مینیبوس با وانت شهرداری در جنوب تهران

بنابرایــن بــا گذشــت  10ســال از
قتــل مــرد جــوان صبــح دیــروز
مــادر مقتــول بــه همراه وکیلشــان
دردادگاه کیفــری شــعبه دهــم
اســتان تهــران حضــور یافــت و از
قضــات خواســتار دریافــت دیــه از
صندوق بیت المال شد که قضات
دادگاه بــرای رســیدگی بــه ایــن
درخواست وارد شور شدند.

برخــورد مینی بــوس با وانــت پیکان در
بزرگــراه شــهید هاشــمی تهــران مــرگ
راننده وانت را رقم زد.ســرهنگ احسان
مؤمنی  -رئیــس اداره تصادفات پلیس
راهنمایــی و رانندگی تهــران بزرگ  -در
ایــن باره به ایســنا گفت :حدود ســاعت
 6صبح دیروز یک دســتگاه وانت پیکان
متعلق به یکی از شــرکتهای پیمانکار
شهرداری در خط اضطرار مسیر جنوب

بهشــمال بزرگــراه شــهید هاشــمی در
محدوده صالحآبــاد توقف کرده بود که
در همین زمان یک دستگاه مینیبوس
ایویکو که در حال حرکت در همان مسیر
بود بشــدت با این وانت برخورد کرد ،به
طــوری که کابین وانت بــ ه طول بیش از
 30متر در ســطح خیابان کشیده شده و
پس از برخورد با گاردریل وســط بزرگراه
متوقف شــد.در این حادثه راننده وانت

پیکان بهدلیل شــدت جراحت وارده در
دم جان باخت.
وی بــا بیــان اینکــه علــت قطعــی ایــن
حادثه از سوی کارشناسان پلیس بررسی
خواهــد شــد گفــت :راننــدگان هنــگام
تردد در معابر باید توجه داشــته باشند
کــه هنگام خســتگی و خــواب آلودگی از
رانندگی پرهیز کرده و با دقت در مســیر
مقابل حرکت کنند.

راز قتـل کارمند بیمارستان در سینه پسر  17ساله

ایران

دعوایــم شــده بود 17 ،ســال ســن دارم
اما پــدرم به اندازه یک مــرد بالغ از من
انتظــار داشــت .دعوایمان باال کشــید و
من بــه حالت قهــر خانه را تــرک کردم
و بــه پارک آمدم .روی صندلی نشســته
بــودم کــه شــهریار به ســراغم آمد .ســر
صحبــت را بــاز کــرد و از ناراحتــیام
پرســید .من کــه دنبال یک گــوش برای
درد دل میگشــتم بــا او صحبت کردم.
شــهریار پس از شــنیدن حــرف هایم از
من خواست تا با او به خانهاش بروم.
بــه خانــهاش رفتــم .مدتی گذشــته بود
کــه متوجــه شــدم او قصــد اخــاذی و

فیلم دوربین مداربسته
راز آتشسوزی مغازه را لو داد

ایران

گروه حــوادث /مرد کینه جــو در اقدامی عجیب
شبانه مغازه دوســتش را آتش زد و فرار کرد اما
دوربینهای مداربســته راز این آتــش افروزی را
فاش کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،دوم
شــهریور امســال وقوع یک فقره آتشسوزی در
یک مغازه تأسیســاتی به ایســتگاه آتشنشــانی
منطقــه  10و کالنتری  139مرزداران اعالم شــد؛
بــا حضــور مأمــوران در محــل و پایــان عملیات
مهار آتش ،تیم کارشناسی سازمان آتشنشانی
بــا حضــور در محــل آتشســوزی اعالم کــرد که
آتشســوزی عمــدی بوده اســت؛ بدیــن ترتیب
پرونــده مقدماتــی با موضوع «حریق عمـــدی»
در کالنتری  139مرزداران تشــکیل و برای ادامه
رســیدگی در اختیــار کارآگاهان اداره شــانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مأمــوران بــا حضــور در محــل آتشســوزی بــه
بررســی تصاویــر بــه دســتآمده از دوربینهای
مداربســته محــدوده آتشســوزی پرداخته و در
بررســی تصاویر مشخص شــد دو سرنشین یک
دســتگاه خــودرو پراید هــاچ بک ســفیدرنگ در
حالی که نقاب بر چهره داشتند ابتدا شیشههای
مغــازه را شکســته ،در ادامــه بــا پاشــیدن مایــع
آتــشزا به داخل مغازه آن را به آتش کشــیده و
بهسرعت از محل خارج شدند.
بــا بهدســت آمــدن تصاویــر دوربینهــای

مداربســته ،کارآگاهــان بــه تحقیــق از صاحــب
مغــازه پرداختــه و در تحقیقــات تکمیلی موفق
بــه شناســایی تعــدادی از همــکاران و بســتگان
صاحــب مغازه شــدند کــه همگــی آنهــا دارای
خودروهای پراید هاچبک هســتند؛ در شــرایطی
کــه صاحــب مغــازه تأسیســاتی بــه کارآگاهــان
گفتــه بــود که بــا هیچکــس اختالف شــخصی یا

مالی نــدارد ،کارآگاهــان اداره شــانزدهم موفق
به شناســایی یکی از دوســتان خانوادگی شــاکی
پرونده شــدند که جواد 34 -ساله  -نام داشت.
تحقیقات پلیســی نشــان از مشــارکت مســتقیم
وی در آتشســوزی داشــت ،بنابرایــن ضمــن
هماهنگی با بازپرس شــعبه  12دادسرای ناحیه
 2تهــران ،ایــن شــخص  24شــهریور دســتگیر و
بــرای انجــام تحقیقات بــه اداره پلیــس آگاهی
تهران بزرگ منتقل شد.
جــواد در تحقیقات اولیه منکــر هرگونه دخالت
در آتشســوزی عمدی مغازه شــد ،اما در ادامه
بــه ناچار لب به اعتراف گشــود و با معرفی یکی
از دوســتانش بــه نــام «علیرضــا 35 -ســاله-
عنــوان کرد که آتشســوزی مغازه توســط هر دو
نفــر آنهــا انجا م شــده اســت .در ادامــه علیرضا
نیز در محــدوده بازار مولوی دســتگیر و به اداره
شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ منتقل
شد.
علی ولی پور گــودرزی -معاون مبارزه با جرایم
جنایــی پلیــس آگاهی تهــران بزرگ  -بــا اعالم
ایــن خبر گفــت :متهمان در تحقیقــات اولیه به
آتش زدن مغازه اعتراف کرده ،اما در خصوص
انگیزه خود تاکنون سکوت کردهاند.
تحقیقات از متهمان برای مشخص شدن علت
اصلــی آتشســوزی از ســوی کارآگاهــان اداره
شانزدهم پلیس آگاهی ادامه دارد.

دزد معتاد به پول های خیریه هم رحم نکرد

ایران

گروه حوادث /دزد ســابقه دار ،کارمند مؤسسه خیریه
را بیهوش کرد و پولهای صدقه را به سرقت برد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،هفته گذشــته
جوانــی به دادســرای جنایی تهران رفت و از ســرقت
پولهایی که به همراه داشــت شکایت کرد .او گفت:
مــن کارمنــد مؤسســه خیریــه هســتم بــه خانههایی
کــه قلکهــای صدقــه را به آنهــا دادهایم مــیروم و
پولهــای داخلــش را جمــع میکنــم .امــروز حــدود
یــک میلیــون تومــان پــول از قلکهــای صدقاتی که
بیــن خیریــن پخش کــرده بودیم جمع کــردم .برای
بازگشت سوار بر موتورسیکلت مسافربری شدم .هوا
خیلی گرم بود و بشــدت تشــنه بودم .برای همین از
مرد موتورســوار خواســتم مقابل مغازه سوپرمارکتی
نگــه دارد تــا آب بخــرم .اما مــرد موتورســوار ،بطری
آبــی را کــه همراهش بــود به مــن داد .آب را خوردم
و بعــد از چنــد لحظه نیمه هوش شــدم .مقابل یک

نمایی از بازسازی صحنه قتل

گــروه حــوادث /پســر نوجــوان کــه از
خانهشــان قهــر کــرده بــود زمانــی که با
مرد میانســال در پارک آشنا شد ،تصور
نمیکــرد این آشــنایی بــه جنایت ختم
شود.بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
نخســتین ســاعات بامــداد  20خــرداد
امسال مأموران کالنتری  140باغ فیض
در جریان کشــف جسد مرد  47سالهای
در طبقه دوم یک ساختمان در خیابان
هجرت غرب تهران قرار گرفتند.
بــا اعــام ایــن خبــر بازپــرس جنایــی و
تیــم تحقیــق راهی محل حادثه شــدند
و پــساز ورود بــه خانــه بــا جســد مــرد
میانســال در اتاق پذیرایی روبهرو شدند
کــه با ضربات چاقو به قتل رســیده بود.
در تحقیقــات صــورت گرفته مشــخص
شــد مــرد میانســال کارمنــد خدماتــی
یکــی از بیمارســتانهای تهــران اســت
کــه آخرین بار پنجشــنبه دربیمارســتان
دیــده شــده بــود .از آنجایــی کــه شــنبه
مــرد میانســال بــه محــل کارش نرفتــه
بود ،از بیمارســتان با خانــواده او تماس
میگیرند و همین مسأله باعث نگرانی
خانــواده شــهریار شــد .از ایــنرو یکی از
بستگانش بهخانه مرد میانسال میرود
اما کسی در را باز نمیکند.

مــرد جوان با کمک کلیدســاز وارد خانه
شــد وجســد شــهریار را دیــد .پزشــکی
قانونی زمان مرگ را  6تا  10ساعت قبل
از کشف جســد اعالم کرد .از سویی بهم
ریختگــی خانــه و نبــود دو گوشــی تلفن
همراه مقتــول احتمال ســرقت را برای
تیم تحقیق مطرح کرد.اما ســالم بودن
در ورودی ،ایــن فرضیــه را مطــرح کــرد
کــه عامل یا عامــان جنایت بــا قربانی
آشــنا بودهاند.جسد به دســتور بازپرس
جنایی بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد
و تحقیقــات در ایــن خصــوص ادامــه
یافت.در ادامه بررسیها کارآگاهان سه
مــرد جــوان را دســتگیر کردنــد .یکــی از
آنها ،مردی بود که گوشــی تلفن همراه
مقتــول از او کشــف شــد .در تحقیقــات
صــورت گرفتــه مرد جــوان مدعی شــد
گوشــی تلفن همــراه را داخــل پاکتی در
پــارک پیــدا کــرده .باتوجه بــه اظهارات
مــرد جــوان تحقیقــات ادامــه یافــت و
بررسیها نشان داد که او در این جنایت
نقشــی نداشــته و ادعــای او بــرای پیــدا
کردن گوشی تلفن همراه درست است.
بدین ترتیب مرد جوان بازداشــت شــد
و تحقیقات برای رازگشــایی این جنایت
ادامه یافت.

سرنخی از قاتل
تحقیقات کارآگاهان جنایی ادامه داشت
تــا اینکــه ســرنخهایی از دومین گوشــی
تلفن همراه شهریار بهدست آمد .طبق
تحقیقــات صــورت گرفته گوشــی تلفن
همــراه مقتــول در شهرســتان ارومیــه
دست پسر نوجوانی بهنام آرش بود.این
درحالی بود که کارآگاهان دریافتند آرش
آخریــن بار بــه خانه مقتــول رفت و آمد
داشــته بنابراین به وی ظنین شــدند و با
هماهنگیهای قضایــی کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی ارومیه
شدند .با حضور در ارومیه مشخص شد
کــه آرش گوشــی تلفن همــراه مقتول را
به مغــازهداری فروخته اســت.در ادامه
تحقیقــات مخفیــگاه آرش شناســایی
و پســر جــوان دســتگیر شــد .آرش برای
تحقیقــات بــه تهــران منتقــل شــد و به
جنایت اعتراف کرد.
توگو با متهم
گف 
مقتول را میشــناختی؟ اصالً ،آن شــب
اولین بار بود که او را میدیدم.
پــس اختالفتــان ســر چی بــود؟ اجــازه
بدهیــد از اول برایتــان بگویــم .آن روز
داخــل پــارک نزدیــک خانــه مقتــول
نشســته بودم .اوقاتم تلخ بــود .با پدرم

ســاختمان نیمــه کاره ایســتاد در آن حالــت متوجــه
شــدم او پولهایی را که به همراه داشتم سرقت کرد
و بعــد هم مرا در یکی از خیابانهای تهران رها کرد.
با شــکایت مرد جوان به دســتور بازپرس شعبه نهم
دادســرای امور جنایی تهران کارآگاهــان اداره پنجم
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــدند .با مراجعه
به ساختمان نیمه ســاز هویت مرد موتورسوار بهنام
داود را شناســایی کردنــد .داود خیلی زود بازداشــت
شــد امــا در تحقیقات منکر ســرقت شــد.درحالی که
مــرد موتورســوار منکــر ســرقت بــود ،در تحقیقــات
مشخص شد که او  10سابقه کیفری به خاطر اعتیاد و
ســرقت دارد .با برمال شدن سابقه کیفری مرد جوان
او مجبــور به اعتراف شــد و گفــت بهخاطر اعتیادش
دست به سرقت زده است.
بازپــرس ســهرابی دســتور ادامــه تحقیقــات دربــاره
متهم معتاد را صادر کرد.

خفتگیــری از من را دارد .ترســیده بودم
اگــر بالیــی ســرم میآمد بیشــک هیچ
کســی متوجه نمیشد که شهریار عامل
این خفتگیری اســت .با او درگیر شدم و
در ایــن درگیری خودم را به آشــپزخانه
رســاندم .چاقویــی از داخل آشــپزخانه
برداشــتم و به او حمله کــردم .آن زمان
متوجه نبودم که چکار میکنم.
بعــد چه اتفاقــی افتاد؟ شــهریار خونین
روی زمین افتاد و من خانهشــان را بهم
زدم و دو گوشــی تلفــن همراهــش را
برداشتم .میخواســتم قتل را به خاطر
سرقت نشان دهم.

وقتی از خانــه مقتول بیــرون آمدی کجا
رفتی؟ابتــدا بــه پــارک رفتــم و یکــی از
گوشــیهای تلفن مقتــول و چاقویی که
بــا آن قتــل را انجــام داده بــودم داخل
ســطلی در پارک انداختــم و بعد هم از
تهران خارج شدم.
عذاب وجدان داشتی؟ خیلی ،به قدری
که چهار بار اقدام به خودکشی کردم ولی
بینتیجه ماند .با اعترفات پســر نوجوان
او به بازســازی صحنه قتــل پرداخت .از
آنجایی که متهم به قتل کمتر از  18سال
داشــت پرونده برای ادامه تحقیقات به
دادسرای ویژه اطفال ارسال شد.

خــبر

ایران

گروهحوادث/مادر یک مرد جوان که
 10سال قبل در جنایت ابهام آمیزی
در خانــه اســتیجاریاش بــه قتــل
رســیده بود صبح دیــروز به همراه
وکیلــش در شــعبه دهــم دادگاه
کیفــری حضــور یافــت وخواســتار
دریافــت دیــه پســرش از صندوق
بیتالمال شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث

«ایران» ،ســال  87جســد این مرد
جــوان در خانهاش واقع در حوالی
خیابان مولوی پیدا شــد و پزشــکی
قانونی تشــخیص داد که او را خفه
کردهاند.
در نخســتین مرحلــه تحقیقــات
جنایی دو مظنــون تحت بازجویی
قرار گرفتند اما هیچ سرنخی برای
رازگشایی این جنایت کشف نشد.

قصاص برای
عامل جنایت در جشن تولد

گروه حوادث  -معصومه مرادپور /پسر جنایتکار که پس از دو مرحله محاکمه
از قصاص نجات یافته بود برای سومین بار محاکمه شد و قضات شعبه پنجم
دادگاه کیفری سرانجام صبح دیروز این متهم را به قصاص محکوم کردند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،دوم اردیبهشــت ســال  93جســد پســر
جوانی در شــرق پایتخت پیدا شــد و مأموران پــس از حضور در محل جنایت
دریافتند که این جوان را خفه کردهاند.
مردی که پیدا شــدن جســد را به پلیس اطالع داده بود ،در بازجویی به پلیس
مدعی شد ،دو پسر قصد داشتند جسد را به صندوق عقب یک خودرو انتقال
دهند که با مشاهده من ،آن را رها کردند و پا به فرار گذاشتند .البته من شماره
پالک خودرویشان را یادداشت کردم.
بدین ترتیب پســری به نام فرزاد دســتگیر شد و به قتل با انگیزه انتقامجویی
اعتراف کرد.پرونده فرزاد با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه دهم
وبعد شــعبه هفتم دادگاه فرســتاده شــد و قضات پس از تحقیق از متهم و با
توجــه به محتــوای پرونده حکم تبرئــهاش را از قصاص صــادر کردند اما این
حکــم با اعتــراض دیوانعالــی روبهرو شــد که ســرانجام متهــم چهارمین بار
درشعبه پنجم دادگاه کیفری محاکمه شد.
در آغاز جلســه محاکمه پدر مقتول در جایگاه مخصوص ایســتاد و خواســتار
صدور حکم قصاص برای متهم شد.
سپس وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اختالل شخصیت
اجتماعــی متهم گفت :این فرد از دوازده ســالگی اهل مصــرف مواد مخدر و
مشروبات الکلی بود و بارها با دیگران درگیر شده است .در سال اول راهنمایی
نیز به خاطر درگیریهای زیادی که داشته از مدرسه اخراج شده است.
ســپس فرزاد متهم بــه قتل در جایگاه قرار گرفت و گفــت :اتهام قتل را قبول
دارم .آن زمــان من  17ســاله بــودم و برای انتقام مســیر اشــتباهی را انتخاب
کردم .ماجرا از یک جشــن تولد شــروع شــد .من و مقتول به آن جشن دعوت
شــده بودیم .میهمانان مشروب خورده بودند و حالت طبیعی نداشتند .من
قصد ترک آنجا را داشتم که متوجه شدم مقتول قصد آزارم را دارد .بعد از آن
جشن تولد ،او باز هم سد راهم شد .به همین دلیل تصمیم به انتقام گرفتم.
شــب حادثه با او در پارک روبهرو شــدم و با تسمهای که روی زمین افتاده بود
خفهاش کردم و جســد را میان شمشــادها انداختم .بعد به خانه بازگشــتم،
خودروی پدرم را برداشتم و با دوست صمیمیام که در جریان کارهای مقتول
بود ،تماس گرفتم .همراه او به پارک رفتم و جنازه را در کیسهای گذاشتم تا با
خودروی پدرم به خارج از شهر منتقل کنیم اما شاهدی ما را دید...
در پایان محاکمه دادرسان دادگاه فرزاد را به قصاص محکوم کردند.

